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فرمانده انتظامي تهران خبر داد  

توقيف شبانه 27 كاميون
 حامل كاالي قاچاق  در پايتخت 

حام�ل  27 كامي�ون  ش�بانه  توقي�ف  از  پايتخ�ت  پلي�س  رئي�س 
داد.  خب�ر  توم�ان  6 ميلي�ارد  از  بي�ش  ارزش  ب�ه  قاچ�اق  كاالي 
به گزارش جوان، سردار حس��ين رحيمي توضيح داد: اين عمليات شامگاه شنبه 
دوم شهريور از سوي پليس امنيت اقتصادي انجام شد كه در جريان آن ۲۷ كاميون 
حامل كاالي قاچاق كه بيشتر آنها از جنوب و غرب كشور وارد پايتخت شده بودند، 
توقيف شدند. وي ادامه داد: در بازرسي از اين خودروها مقدار زيادي پارچه، ظروف 
بلور و كريستال و لوازم جانبي تلفن همراه كشف ش��د. در اين عمليات همچنين 
۷۳۳ دس��تگاه ماينر كه براي توليد بيت كوين از آن استفاده مي شود كشف شد و 

ارزش ريالي كشفيات هم 60 ميليارد تومان برآورد شده است. 
فرمانده انتظامي تهران گفت: در جريان اين پرونده چهار متهم اصلي بازداش��ت 
شده اند و اموال كشف ش��ده هم قرار اس��ت به گمرك تحويل داده شود. عالوه بر 
مصادره اموال، جريمه سنگيني نيز از مجرمان گرفته مي شود. وي با اشاره به رشد 
۷0 درصدي كشف كاالهاي قاچاق از ابتداي سال نس��بت به سال گذشته ارزش 
كاالي كشف ش��ده در اين مدت را 148 ميليارد تومان اعالم كرد. سردار رحيمي 
در پاس��خ به اين س��ؤال كه چگونه اين اموال از جنوب و غرب كش��ور به پايتخت 
رسيده است، گفت: قاچاقچيان با شگرد هاي مختلف و از مسير هاي صعب العبور و 
غير از معابر رسمي اين كاال هاي قاچاق را در چند مرحله وارد مي كنند كه بتوانند 

در محلي آنها را انبار كنند. 

   سلبريتي هاي آمبوالنس سوار  دستگير مي شوند
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حاش��يه اي��ن طرح و در واكنش ب��ه خبر تردد 
سلبريتي ها با آمبوالنس در خطوط ويژه به ايرنا گفت: در روزهاي گذشته كنترل 
وسايل نقليه  در حال عبور از خطوط ويژه اتوبوس در پايتخت، حتي آمبوالنس ها 
تشديد شده است و در صورت مش��اهده مواردي مثل استفاده سلبريتي ها از اين 
وسايل نقليه، متخلفان دستگير و خودرو متوقف مي شود. وي ادامه داد:  پس از اين 
ماجرا تمامي عبور و مرورهايي كه در خطوط ويژه صورت مي گيرد توس��ط پليس 
رصد مي شوند و هيچ وسيله نقليه اي بدون مجوز حق عبور از اين خطوط را ندارد. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه هرك��س از هر ارگاني كه قصد تردد از 
خطوط ويژه را داشته باشد توسط همكاران ما در پليس راهنمايي و رانندگي رصد 
مي شود، اظهارداشت: چند روزي اس��ت كه به پليس راهور ابالغ شده است، حتي 

آمبوالنس را هم به طور كامل بررسي كنند. 
اگر مأموران ما با چنين مواردي )آمبوالنس هاي اجاره اي(  مواجه شوند با شركت 
مربوطه برخ��ورد قاطعانه صورت خواهد گرفت و همچنين ش��خص اجاره كننده 
دس��تگير و آمبوالنس نيز توقيف و جريمه مي ش��ود.  از چند روز گذش��ته تمامي 
آمبوالنس ه��ا براي تردد از خ��ط ويژه بايد داراي مجوز باش��ند و اي��ن مجوزها با 

هماهنگي بين پليس و اورژانس صادر مي شود.
 

28 كشته و زخمي در يك تصادف
تص�ادف وانت نيس�ان حامل س�وخت قاچ�اق با وان�ت قاچاقچيان انس�ان 

هشت كشته و 20 زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش جوان، س��رهنگ كش��واد بهروزي، رئيس پليس راه استان سيستان و 
بلوچستان گفت: اين حادثه ساعت۲۲:50 شامگاه شنبه حوالي شهرستان كهك 
اتفاق افتاد. بررس��ي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد خودروي نيسان 
آبي رنگ حامل گازوئي��ل قاچاق درحال تردد بوده كه با يك دس��تگاه خودروي 
تويوتا وانت حامل اتباع غير مجاز برخورد مي كند و دو خودرو در آتش ش��عله ور 

مي شوند.
 همزمان با حضور امدادگران و اطفاي حريق مشخص شد كه هشت نفر از سرنشينان 
دوخودرو جان باخته اند و ۲0 نفر ديگر كه به ش��دت دچار جراحت شده بودند به 

بيمارستان رازي سراوان منتقل شدند. 

دستگيري سارقان طالفروشي در شهريار
فرمانده انتظامي شهرستان شهريار از بازداشت سارقان يكي از طالفروشي هاي 

شهر خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ فردين جوزاني گفت: تالش براي بازداشت سارقان پس 
از دستبرد به يكي از طالفروشي ها به جريان افتاد. بررسي ها حكايت از اين داشت 

كه سارقان پس از سرقت مقداري طال از محل گريخته اند.
 وي گفت: مأموران در جريان تحقيقات ميداني مخفيگاه سه متهم را شناسايي و 
آنها را بازداشت كردند. در بازرسي از مخفيگاه متهمان هم ۲ كيلو و ۳5گرم طالي 

مسروقه كشف شد.
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 خودت را معرفي كن ؟ 
فريبا هستم ۲5 ساله. 

سابقه داري ؟  نه.
چطوري وارد اين باند شدي ؟ 

چند ماه قبل از تشكيل باند با خشايار 
در مهماني شبانه اي آشنا شدم. او به 
من ابراز عالقه كرد و من هم عاشق او 
شدم. پس از اين ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه 
خشايار و دوستش رامين پيشنهاد دادند به اين 

شيوه دست به سرقت بزنيم. 
چرا قبول كردي ؟ 

واقعيتش بيش��تر به خاطر هيجان��ش بود و 
بعد هم قرار بود با پولي كه بدس��ت مي آوريم 
خوشگذراني كنيم و به مسافرت هاي خارجي 
برويم البته در اين مدت فقط چند باري براي 

خوشگذراني به شمال كشور رفتيم. 

از چه زماني دست به سرقت زديد ؟ 
از شش ماه قبل .

در اين مدت از چند نفر سرقت كرديد ؟  
هشت نفر .

چه ش�د كه اين ش�يوه را براي س�رقت 
انتخاب كرديد ؟ 

اين شيوه را خش��ايار به فكرش رسيد و گفت 
افراد زيادي هستند كه دنبال هم اتاقي هستند. 
او گفت مردان زيادي هستند كه دوست دارند 
هم اتاق زن داشته باشند كه قرار شد به بهانه 
هم اتاقي به خانه آنها بروم و پس از بي هوشي 

اموالشان را سرقت كنم. 
يعني اين افراد ب�راي هم اتاقي زن 

آگهي داده بودند ؟ 
نه، اما وقتي با آنها ح��رف مي زدم و مي گفتم 
دختر تنهايي هستم كه دوس��ت دارم با آنها 

هم اتاق ش��وم قبول مي كردند. يكي، دو نفر 
را هم ب��ه بهانه اينكه براي ب��رادرم دنبال هم 
اتاقی مي گردم وارد خانه شان شدم و نقشه ام 

را اجرا كردم. 
توضيح بده ؟ 

ما معم��والً از س��ايت دي��وار طعمه هاي مان 
را انتخاب مي كردي��م و بعد من ب��ا آنها قرار 
مي گذاش��تم و وقتي وارد خانه آنها مي شدم 
در فرصت مناسب چايي يا آبميوه اي كه براي 
من آورده بودند مسموم مي كردم كه با خوردن 
آن بي هوش مي شدند و بعد در را باز مي كردم 
و همدس��تانم وارد خانه مي شدند و دست به 

سرقت مي زديم. 
احتمال نداديد كه اين شيوه باعث 

مرگ آنها شود ؟ 
ما اولين بار خودمان تست كرديم. 

چطوري ؟ 
ما تعداد قرصي كه براي بي هوش��ي استفاده 
مي كرديم براي اولين بار داخل چايي ريختيم و 
خشايار خورد كه پس از چند ساعت بي هوشي 
به هوش آمد و مطمئن شديم خطري ندارد. 

فكر نمي كرديد شناسايي و دستگير 
شويد ؟ 

نه، چون همه ما اول گريم مي كرديم. حتي 
در چند مورد خش��ايار و رامين خودشان را 
گريم زنانه كردند و به عنوان دختر با طعمه 
حرف زدند و وارد خانه آنها ش��دند. من هم 
هميش��ه گريم مي كردم تا شناسايي نشوم 
و قبل از آن هم محل را بررس��ي مي كرديم 
تا دوربين مداربس��ته نداش��ته باشد، اما در 
آخرين مورد متوجه دوربين هاي مداربسته 

نشديم. 

سرقت از مردان تنها به بهانه هم خانه شدن!
م�ردان تنها ك�ه براي پي�دا ك�ردن هم خانه در س�ايت 
ديوار آگهي مي دادند، نمي دانس�تند با وارد ش�دن زني 
تنها به خانه ش�ان در دام س�ارقان گرفتار خواهند شد. 
به گزارش جوان، اعضاي اين باند كه دو پسر و يك دختر جوان 
هستند از چندي قبل با شكايت چند شهروند درباره سرقت 
لوازم گرانقيمت شان تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفتند. 
آخرين شاكي كه به اداره پليس رفت مرد جوان تنهايي بود كه 

از دختر جواني به اتهام سرقت اموالش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: من مدتي است كه به  تنهايي 
در خان��ه ام زندگي مي كن��م. چند روز قب��ل تصميم گرفتم 
همخانه ای ب��راي خودم پيدا كنم. به همي��ن خاطر براي  در 
س��ايت ديوار آگهي دادم تا اينكه س��وم تير ماه زن جواني با 
من تماس گرفت و ادعا كرد براي برادرش كه دانشجو است 
دنبال خانه مي گ��ردد و از من خواس��ت آدرس خانه را به او 
بدهم. ساعت 10 شب بود كه اين زن زنگ خانه ام را به صدا در 

آورد و گفت تا دقايقي ديگر برادرش هم از راه مي رسد. او به 
بهانه ديدن خانه وارد خانه ام شد و پس از دقايقي حرف زدن 
آبميوه اي كه همراه داشت به من تعارف كرد. وقتي آبميوه را 
نوشيدم سرم گيج شد و از هوش رفتم و چند ساعت بعد كه به 
هوش آمدم متوجه شدم زن جوان وسايل گرانقيمت خانه ام 
را كه شامل لپ تاپ، تبلت، گوشي موبايل، طالجات به ارزش 
60 ميليون تومان بود س��رقت كرده و از محل گريخته است.  
با اين شكايت تيمي از كارآگاهان پايگاه سوم اداره آگاهي به 
دستور قاضي رستمي، بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه ۳4 

براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
مأم��وران در نخس��تين بررس��ي ها متوج��ه دوربين ه��اي 
مداربسته اي در نزديكي محل حادثه شدند كه پس از بررسي 
دريافتند دخت��ر جوان در نزديكي خانه ش��اكي از خودروي 
مزدا ۳ پياده شده و به خانه ش��اكي رفته است و ساعتي بعد 
نيز دو پسر جوان از داخل همان خودرو پياده شدند و به خانه 

شاكي رفتند و پس از سرقت دوباره با خودروي مزدا۳ از محل 
گريخته اند. بدين ترتيب مأموران صاحب خودروي مزدا ۳ را 
شناسايي كردند كه مشخص شد وي چندي قبل خودرو را 
به پس��ر جواني به نام رامين فروخته است. بنابراين مأموران 
رامين را تح��ت تعقيب قرار دادن��د و در نهاي��ت ۳1 تيرماه 
متهم را در مخفيگاهش شهرس��تان بهارس��تان شناسايي و 
دستگير كردند. رامين در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي 
با همدستي يكي از دوستانش به نام خشايار و دختر جواني به 

نام فريبا اعتراف كرد. 
س��رهنگ كارآگاه كامي��ار چه��ري، رئي��س پايگاه س��وم 
پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: پس از اين 
مأموران خش��ايار و فريبا را در دو عمليات جداگانه در غرب 
تهران بازداشت كردند و متهمان پس از اعتراف براي تحقيقات 
بيشتر به دستور قاضي رستمي در اختيار كارآگاهان پايگاه 

سوم آگاهي قرار گرفتند. 

ان
هم

 مت
 از

ی
 یک

و با
وگ

ت 
گف

شكارچيان مردان پولدار محاكمه شدند
اعض�اي بان�د خانوادگي ك�ه به اته�ام فريب 
م�ردان پول�دار و اخ�اذي از آنه�ا دس�تگير 
ش�ده بودن�د، روز گذش�ته محاكمه ش�دند. 
به گزارش جوان، اين پرونده اوايل سال 95 با طرح 
شكايت هاي مشابه درباره اخاذي از مردان پولدار 
تشكيل ش��د. با ثبت ش��كايت هاي مطرح شده 
مشخص شد زن ميانسالي به نام اعظم با همدستي 
دو دختر و پسرجوانش مردان پولدار را فريب داده 

و از آنها اخاذي كرده است. 
به اين ترتيب اعضاي باند خانوادگي تحت تعقيب 
قرار گرفتند تا اينكه اعظم 50 ساله همراه دو دختر 
۲۷ ساله و 19 س��اله اش به نام هاي ترانه و شيما و 
پسر ۲9 ساله اش به نام آرش شناسايي و بازداشت 
شدند. متهمان در مراحل بازجويي  لب به اعتراف 
گشودند. زن ميانسال گفت براي آزادي دامادش 
نياز به وثيقه ۳0 ميليون توماني داشته به همين 

دليل از مردان پولدار اخاذي كرده است. 
با اقرار متهم��ان و مدارك موج��ود اعظم و ترانه 
به اتهام مش��اركت در پنج فقره آدم ربايي، سرقت 
مقرون به آزار، توهين و فحاشي و شيما و برادرش 
به اتهام معاونت در آدم ربايي و س��رقت مقرون به 

آزار روانه زندان شدند. 
   در جلسه محاكمه

پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه هفتم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد و 
صبح دي��روز روي ميز هيئت قضايي به رياس��ت 
قاضي كيخواه قرار گرفت. ابتداي جلس��ه يكي از 
ش��اكيان در جايگاه قرار گرف��ت و گفت: »روزي 
با ماشين شاس��ي بلند از اتوبان شهيد ستاري رد 
مي شدم كه زن ميانسال همراه دخترانش دست 
تكان دادند و سوار ماش��ين شدند. در مسير ترانه 
ش��روع به درد دل كرد و گفت وضع مالي خوبي 
ندارند. دلم برايشان سوخت به همين دليل براي 
كمك به آنها تصميم گرفتم به خانه ش��ان بروم تا 
از نزديك وضعيت مالي شان را ببينم اما به محض 
ورود به خانه پس��ر جوان با چاق��و از اتاق بيرون 
آمد و يك ضربه زد. او از من خواس��ت لباس هايم 
را درآورم س��پس دخت��ر كوچك آنها ش��روع به 
فيلمبرداري ك��رد. بعد از آن ي��ك و نيم ميليون 
تومان پ��ول نقد و 4ميليون توم��ان از كارت عابر 

بانكم برداشتند، سپس مرا رها كردند. براي آنها 
درخواست اشد مجازات دارم.«

 ديگر شاكي نيز گفت: »روزي اعظم و دخترانش 
را سوار ماشين كردم و بين راه ترانه گفت مطلقه 
اس��ت. او پيش��نهاد صيغه داد و گفت وضع مالي 
خوبي ندارند. پيش��نهاد صيغ��ه را پذيرفتم و به 
خانه ش��ان رفتم. همان لحظه برادرش��ان از اتاق 
بيرون آمد و با چاقو مرا زخمي كرد. آنها همه پولي 

را كه همراه داشتم از من گرفتند.«
    فيلم سياه براي اخاذي

سومين شاكي نيز در طرح شكايتش گفت: »آن 
روز س��وار خودروي شاس��ي بلند بودم كه چهار 
متهم با يك پرايد س��د راهم شدند و خودشان را 
مأمور معرفي كردند. آنها به بهانه بازرس��ي بدني 
لباس هاي��م را درآوردند و فيلم گرفتند. س��پس 

۳ ميليون توماني را كه همراه داشتم، گرفتند.«
   سرقت براي آزادي

در ادامه اعظم در جايگاه ايستاد و گفت: »به خاطر 
اعتياد شوهرم از او جدا ش��دم و در يك آرايشگاه 
مشغول كار شدم. چند سال بعد ترانه ازدواج كرد و 
صاحب يك فرزند شد اما طالق گرفت و بعد صيغه 
مرد ديگري شد. چند ماه گذشت تا اينكه شوهر 
صيغه اي اش به خاطر مشكل مالي به زندان افتاد 
كه براي آزادي اش نياز به وثيقه ۳0 ميليون توماني 

داشت. ترانه خيلي بي تابي مي كرد به همين دليل 
پيشنهاد داد از مردان پولدار اخاذي كنيم. « متهم 
در حاليكه سرش را پايين انداخته بود، گفت: »به 
خاطر دخترم مجبور به اين كار شدم. پشيمانم و 
حاضرم براي نجات فرزندانم ج��رم آنها را گردن 
بگيرم و تا ابد در زندان بمانم اما آنها يك روز هم 
در زندان نباشند.« در ادامه ترانه در جايگاه قرار 
گرفت و در دف��اع از خود گفت: »ش��وهرم مدام 
از زندان تماس مي گرف��ت و دلتنگي مي كرد. به 
همين دليل شرايط روحي خوبي نداشتم تا اينكه 
روزي از آرايشگاه بيرون آمده بودم كه يك ماشين 
مدل باال جلوي پايم ايستاد و راننده با نشان دادن 
يك چ��ك 10ميليون توماني درخواس��ت رابطه 
كرد. او مي گفت همسرش پزشك است اما رابطه 

خوبي با هم ندارند.«
متهم ادامه داد: »آن زمان شيشه مصرف مي كردم 
و در حال خودم نبودم كه م��رد راننده را به خانه 
بردم و چك را از او گرفتم. وقتي برادرم متوجه شد 
با هم درگير شديم و آرش آن مرد را با چاقو زد. آن 
روز به اين فكر افتادم كه مي توانم با كمك خواهر 
و مادرم ۲0 ميليون تومان باقي مانده وثيقه را جور 
كنم، اما آنها نقشي نداش��تند و خودم طعمه ها را 
پيدا مي كردم. وقتي آنها را به خانه مي بردم برادرم 
با ديدن آنها عصباني مي شد و به طرفشان حمله 

مي كرد. « متهم در آخ��ر گفت: »روزي كه پليس 
مرا دستگير كرد زماني بود كه مبلغ وثيقه را آماده 
كرده بودم و قرار بود شوهرم به زودي آزاد شود اما 
اين اتفاق نيفتاد و خودم نيز گرفتار زندان شدم.«

   عضو كوچك باند
عضو كوچ��ك اين بان��د خانوادگي ني��ز با قبول 
جرمش گفت: »بعد از دس��تگيري به خاطر تهيه 
فيلم در دادگاه انقالب محاكمه شدم و به پنج سال 
حبس محكوم شدم. هيچ وقت فيلمي از شاكيان 
نگرفته ب��ودم و فقط آنها را تهدي��د مي كردم. در 
زندان وقت��ي فهميدم آنها قصد گذش��ت ندارند 
اعتصاب غ��ذا كردم و تا وقت��ي رضايت ندهند به 
اعتصاب غذا ادامه مي دهم. آن زمان س��ن كمي 
داش��تم و از روي ناچاري با مادر و خواهرم همراه 

شدم.«
 آرش نيز در دفاع از خود گفت: »با ديدن مردان 
غريبه عصباني مي ش��دم و آنها را كتك مي زدم. 
روزي يكي از آنها قصد تعرض به خواهرم كوچكم 
را داش��ت كه از عصبانيت به او حمل��ه كردم و با 
دسته چاقو به س��رش ضربه زدم. اشتباه كرده ام 
و حاضرم تمام پولي كه خواه��رم اخاذي كرده را 
همراه با ديه به شاكيان بپردازم تا همگي از زندان 

آزاد شويم.«
 در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

دستبرد سارقان 
به خودروی كارمند سفارت كره شمالی 

سارق يا سارقاني كه پس از شكستن شيشه خودروي يكي از كاركنان سفارت كشور 
كره شمالي اموال او را سرقت كرده اند تحت تعقيب مأموران پليس پايتخت قرار گرفتند. 
به گزارش جوان، ساعت 11 روز جمعه اول شهريور ماه مرد خارجي به اداره پليس رفت و 
گفت سارق يا سارقاني با شكستن شيشه خودرواش اموال گرانقيمتش را سرقت كرده اند. 
وي گفت: من دبير سوم سفارت كشور كره شمالي در ايران هستم. ساعتي قبل براي انجام 
كاري با خودروي پرادوام به خياباني در حوالي س��عادت آباد رفت��م. پس از خريد وقتي به 
طرف خودروام آمدم ديدم كه شيش��ه عقب خودروام شكسته شده است و اموال با ارزشم 
كه ۲50  گرم طال، س��اعت طال، تعدادي لباس مارك دار و مقداري لوازم ديگر بود سرقت 

شده است. 
پس از اين شكايت پرونده به دستور قاضي مدرس، داديار شعبه چهارم دادسراي ناحيه ۳4 
براي رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره بيستم پليس آگاهي قرار گرفت. همچنين 
داديار پرونده دستور داد براي شناسايي سارق يا سارقان، مأموران دوربين هاي مداربسته 

محل حادثه را مورد بازبيني قرار دهند.

پزشك تبريزي 
دوباره به قصاص محكوم شد

پزش�ك تبري�زي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل دو عضو 
خان�واده اش ب�ه م�رگ محك�وم ش�ده ب�ود بار 
ديگ�ر محاكم�ه و ب�ه قص�اص محك�وم ش�د. 
بابك بابازاده وكيل عليرضا صلحي، متهم پرونده به 
ايسنا گفت: پس از نقض رأي قصاص پرونده از سوي 
ديوان عالي كشور و ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه 
كيفري يك استان آذربايجان شرقي متهم بار ديگر 
محاكمه ش��د. او به اتهام قتل همسرش به قصاص و 
براي قتل مادربزرگش هم بنا به درخواست اولياي دم 

به پرداخت ديه محكوم شد. 
اين پرونده 1۷ مهر سال 95، به جريان افتاد. بررسي ها 
نش��ان داد كه پنج عض��و خانواده عليرض��ا صلحي، 
پزش��ك تبريزي از جمله همس��ر، مادر، پدر، برادر 
و مادربزرگش دچار تنگي نفس ش��دند و همس��ر و 
مادربزرگ پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از 
دست دادند. در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه 
پزشك جوان با مس��موم كردن غذاي نذري حادثه 
مرگبار را رقم زده اس��ت كه وي بازداش��ت شد و به 

جرمش اعتراف كرد. 


